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قاوُن رقم ( )13لسىت 7002
قاوُن حقُق األشخاص المعُقيه
انًبدح ٚ- 1غًْ ٙزا انمبٌَٕ ( لبٌَٕ ؽمٕق األشخبص انًؼٕل ٍٛنغُخ ) 2007
ٔٚؼًم ثّ يٍ ربسٚخ َششِ ف ٙانغشٚذح انشعًٛخ.
انًبدح ٚ- 2كٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ ؽٛضًب ٔسدد فْ ٙزا انمبٌَٕ انًؼبَٙ
انًخظظخ نٓب أدَبِ يب نى رذل انمشُٚخ ػهٗ غٛش رنك:





انًغهظ :انًغهظ األػهٗ نشؤٌٔ األشخبص انًؼٕلٍٛ
انشئٛظ :سئٛظ انًغهظ .
األي ٍٛانؼبو :أي ٍٛػبو انًغهظ .
انظُذٔق :انظُذٔق انٕؿُ ٙنذػى األشخبص انًؼٕلٍٛ

انشخض انًؼٕق :كم شخض يظبة ثمظٕس كه ٙأٔ عضئ ٙثشكم يغزمش ف ٙأ٘
يٍ ؽٕاعّ أٔ لذسارّ انغغًٛخ أٔ انُفغٛخ أٔ انؼمهٛخ إنٗ انًذٖ انز٘ ٚؾذ يٍ أيكبَٛخ
انزؼهى أٔ انزؤْٛم أٔ انؼًم ثؾٛش ال ٚغزـٛغ رهجٛخ يزـهجبد ؽٛبرّ انؼبدٚخ ف ٙظشٔف
أيضبنّ يٍ غٛش انًؼٕل.ٍٛ
انزًٛٛض ػهٗ أعبط اإلػبلخ :كم ؽذ أٔ رمٛٛذ أٔ اعزجؼبد أٔ إثـبل أٔ إَكبس يشعؼّ
اإلػبلخ ،أل٘ يٍ انؾمٕق أٔ انؾشٚبد انًمشسح فْ ٙزا انمبٌَٕ أٔ ف ٙأ٘ لبٌَٕ آخش.
انزغٓٛضاد انًؼمٕنخ:انزغٓٛضاد انالصيخ نًٕاءيخ انظشٔف انجٛئٛخ يٍ ؽٛش انًكبٌ
ٔانضيبٌ ٔٔفٛش انًؼذاد ٔاألدٔاد ٔانٕعبئم انًغبػذح ؽٛضًب كبٌ رنك الصيب نؼًبٌ
يًبسعخ األشخبص انًؼٕل ٍٛنؾمٕلٓى ػهٗ لذو انًغبٔاح يغ اٜخش ٍٚػهٗ أٌ ال
ٚزشرت رنك ػشسا عغًٛب ثبنغٓخ انًؼُٛخ.
انزؤْٛمَ :ظبو خذيبد يزؼذد انؼُبطش ٓٚذف إنٗ رًك ٍٛانشخض انًؼٕق يٍ اعزؼبدح
أٔ رؾمٛك لذسارّ انغغًٛخ أٔ انؼمهٛخ أٔ انًُٓٛخ أٔ االعزًبػٛخ أٔ االلزظبدٚخ إنٗ
انًغزٕٖ انز٘ رغًؼ ثّ لذسارّ.

إػبدح انزؤْٛم:انزذاثٛش ٔانجشايظ ٔانخـؾ انز ٙغبٚزٓب اعزشعبع أٔ رؼضٚض أٔ
انًؾبفظخ ػهٗ انمذساد ٔانًٓبساد ٔرـٕٚشْب ٔرًُٛزٓب ف ٙانًغبل انظؾ ٙأٔ
انٕظٛف ٙأٔ انزؼه ًٙٛأٔ االعزًبػ ٙأٔ أ٘ يغبل آخش ثًب ٚؾمك ركبفؤ انفشص ٔانذيظ
انكبيم نهشخض انًؼٕق ف ٙانًغزًغ ٔيًبسعزّ نغًٛغ انؾمٕق ٔانؾشٚبد األعبعٛخ
ػهٗ لذو انًغبٔاح يغ اٜخش.ٍٚ
انزؤْٛم انًغزًؼ:ٙيغًٕػخ ثشايظ ف ٙإؿبس رًُٛخ انًغزًغ نزؾمٛك انزؤْٛم ٔانزكبفؤ
ف ٙانفشص ٔانذيظ االعزًبػ ٙنهشخض انًؼٕق .
انذيظ:انزذاثٛش ٔانجشايظ ٔانخـؾ ٔانغٛبعبد انز ٙرٓذف إنٗ رؾمٛك انًشبسكخ انكبيهخ
نهشخض انًؼٕق ف ٙشزٗ يُبؽ ٙانؾٛبح دٌٔ أ٘ شكم يٍ أشكبل انزًٛٛض ٔػهٗ لذو
انًغبٔاح يغ اٜخش.ٍٚ
انًبدح  - 3رُجضك فهغفخ انًًهكخ رغبِ انًٕاؿُ ٍٛانًؼٕل ٍٛيٍ انمٛى انؼشثٛخ اإلعاليٛخ
ٔانذعزٕس األسدَٔ ٙاإلػالٌ انؼبنً ٙنؾمٕق اإلَغبٌ ٔانًجبدا ٔاألؽكبو انًُظٕص
ػهٓٛب ف ٙاالرفبلٛبد انذٔنٛخ انًزؼهمخ ثؾمٕق األشخبص انًؼٕلٔ ٍٛرؤكذ ػهٗ
انًشركضاد انزبنٛخ











اؽزشاو ؽمٕق األشخبص انًؼٕلٔ ٍٛكشايزٓى ٔؽشٚخ اخزٛبسْى ٔاؽزشاو ؽٛبرٓى انخبطخ .
انًشبسكخ فٔ ٙػغ انخـؾ ٔانجشايظ ٔطُغ انمشاساد انخبطخ ثبألشخبص انًؼٕلٔ ٍٛشؤَٔٓى .
ركبفؤ انفشص ٔػذو انزًٛٛض ث ٍٛاألشخبص ػهٗ أعبط اإلػبلخ .
انًغبٔاح ث ٍٛانشعم ٔانًشأح انًؼٕل ٍٛف ٙانؾمٕق ٔانٕاعجبد .
ػًبٌ ؽمٕق األؿفبل انًؼٕلٔ ٍٛثُبء لذسارٓى ٔرًُٛخ يٓبسارٓى ٔرؼضٚض ديغٓى ف ٙانًغزًغ .
رٕفٛش انزغٓٛضاد انًؼمٕنخ نزًك ٍٛانشخض انًؼٕق يٍ انزًزغ ثؾك أٔ ؽشٚخ يب أٔ نزًك ُّٛيٍ االعزفبدح يٍ
خذيخ يؼُٛخ .
لجٕل األشخبص انًؼٕل ٍٛثبػزجبسْى عضءاً يٍ ؿجٛؼخ انزُٕع انجشش٘ .
انذيظ ف ٙشزٗ يُبؽ ٙانؾٛبح ٔانًغبالد ٔػهٗ يخزهف انظؼذ ثًب ف ٙرنك شًٕل األشخبص انًؼٕلٍٛ
ٔلؼبٚبْى ثبنخـؾ انزًُٕٚخ انشبيهخ .
رشغٛغ انجؾش انؼهًٔ ٙرؼضٚضِ ٔرجبدل انًؼهٕيبد ف ٙيغبل اإلػبلخ ٔعًغ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ٔاإلؽظبءاد
انخبطخ ثبإلػبلخ انز ٙرٕاكت يب ٚغزغذ فْ ٙزا انًغبل .
َشش انٕػٔ ٙانزضمٛف ؽٕل لؼبٚب األشخبص انًؼٕلٔ ٍٛؽمٕلٓى .

يبدح  - 4يغ يشاػبح انزششٚؼبد انُبفزح ،رٕفش انغٓبد راد انؼاللخ كم ؽغت
اخزظبطٓب نهًٕاؿُ ٍٛانًؼٕل ٍٛانؾمٕق ٔانخذيبد انًجُٛخ ٔفمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ
ف ٙانًغبالد انزبنٛخ:
أ -انظؾخ:






انجشايظ انٕلبئٛخ ٔانزضمٛف انظؾ ٙثًب ف ٙرنك إعشاء انًغٕؽبد انالصيخ نهكشف انًجكش ػٍ اإلػبلبد .
انزشخٛض ٔانزظُٛف انؼهًٔ ٙإطذاس انزمبسٚش انـجٛخ نألشخبص انًؼٕل. ٍٛ
خذيبد انزؤْٛم انـجٔ ٙانُفغٔ ٙانخذيبد انؼالعٛخ ثًغزٕٚبرٓب انًخزهفخ ٔانؾظٕل ػهٓٛب ثكم ٚغش .
انشػبٚخ انظؾٛخ األٔنٛخ نهًشأح انًؼٕلخ خالل فزشح انؾًم ٔانٕالدح ٔيب ثؼذ انٕالدح .
يُؼ انزؤي ٍٛانظؾ ٙيغبَبً نألشخبص انًؼٕل ٍٛثًمزؼٗ َظبو ٚظذس نٓزِ انغبٚخ .

ة  -انزؼهٛى ٔانزؼهٛى انؼبن:ٙ










فشص انزؼهٛى انؼبو ٔانزؼهٛى انًُٓٔ ٙانزؼهٛى انؼبن ٙنألشخبص انًؼٕل ٍٛؽغت فئبد اإلػبلخ يٍ خالل أعهٕة
انذيظ .
اػزًبد ثشايظ انذيظ ث ٍٛانـهجخ انًؼٕلٔ ٍٛألشآَى يٍ غٛش انًؼٕلٔ ٍٛرُفٛزْب ف ٙإؿبس انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ
انزغٓٛضاد انًؼمٕنخ انز ٙرغبػذ األشخبص انًؼٕل ٍٛػهٗ انزؼهى ٔانزٕاطم ٔانزذسة ٔانؾشكخ يغبَبً ثًب ف ٙرنك
ؿشٚمخ ثشاٚم ٔنغخ اإلشبسح نهظى ٔغٛشْب يٍ انزغٓٛضاد انالصيخ .
إعشاء انزشخٛض انزشثٕ٘ ػًٍ فشٚك انزشخٛض انكه ٙنزؾذٚذ ؿجٛؼخ اإلػبلخ ٔثٛبٌ دسعزٓب ٔاؽزٛبعبرٓب .
إٚغبد انكٕادس انفُٛخ انًؤْهخ نهزؼبيم يغ انـهجخ انًؼٕل. ٍٛ
ثشايظ ف ٙيغبل اإلسشبد ٔانزٕػٛخ ٔانزضمٛف نهـهجخ انًؼٕلٔ ٍٛأعشْى .
انزمُٛبد انؾذٚضخ ف ٙرذسٚظ ٔرؼهٛى انـهجخ انًؼٕل ٍٛف ٙانمـبػ ٍٛانؼبو ٔانخبص ثًب ف ٙرنك رذسٚظ يجؾضٙ
انشٚبػٛبد ٔانؾبعٕة
لجٕل انـهجخ انًؼٕل ٍٛانز ٍٚاعزبصٔا ايزؾبٌ انذساعخ انضبَٕٚخ انؼبيخ ٔفك ششٔؽ ٚزفك ػهٓٛب ث ٍٛانًغهظ ٔيغهظ
انزؼهٛى انؼبن ٙنهمجٕل ثبنغبيؼبد انشعًٛخ .
ٔعبئم انزٕاطم نهظى يٍ خالل رٕفٛش أشكبل يٍ انًغبػذح ثًب ف ٙرنك ربي ٍٛيزشعً ٙنغخ اإلشبسح .

ط -انزذسٚت انًُٓٔ ٙانؼًم:






انزذسٚت انًُٓ ٙانًُبعت نألشخبص انًؼٕلٔ ٍٛرـٕٚش لذسارٓى ٔفمبً الؽزٛبعبد عٕق انؼًم ،ثًب ف ٙرنك رذسٚت
انًذسث ٍٛانؼبيه ٍٛفْ ٙزا انًغبل ٔرؤْٛهٓى .
ؽظٕل األشخبص انًؼٕل ٍٛػهٗ فشص يزكبفئخ ف ٙيغبل انؼًم ٔانزٕظٛف ثًب ٚزُبعت ٔانًؤْالد انؼهًٛخ .
إنضاو يؤعغبد انمـبع انؼبو ٔانخبص ٔانششكبد انز ٙال ٚمم ػذد انؼبيه ٍٛف ٙأ٘ يُٓب ػٍ ( )25ػبيالً ٔال
ٚضٚذ ػٍ ( )55ػبيالً ثزشغٛم ػبيم ٔاؽذ يٍ األشخبص انًؼٕلٔ ٍٛإرا صاد ػذد انؼبيه ٍٛف ٙأ٘ يُٓب ػهٗ
( )55ػبيالً رخظض يب ال رمم َغجزّ ػٍ ( )%4يٍ ػذد انؼبيه ٍٛفٓٛب نألشخبص انًؼٕل ٍٛششٚـخ أٌ رغًؼ
ؿجٛؼخ انؼًم ف ٙانًؤعغخ ثزنك .
انزغٓٛضاد انًؼمٕنخ يٍ لجم عٓخ انؼًم .

ء -انؾٛبح االعزًبػٛخ ٔانشػبٚخ انًؤعغٛخ :







رذسٚت اعش األشخبص انًؼٕل ٍٛػهٗ انزؼبيم انغهٛى يغ انشخض انًؼٕق ثظٕسح ال رًظ كشايزّ أٔ إَغبَٛزّ .
ديظ انـفم انًؼٕق ٔسػبٚزّ انزؤْٛهٛخ داخم أعشرّٔ ،ف ٙؽبل رؼزس رنك رمذو نّ انشػبٚخ انزؤْٛهٛخ انجذٚهخ .
خذيبد انزؤْٛم انًُٓٔ ٙاالعزًبػٔ ٙإػبدح انزؤْٛم ٔانخذيبد انًغبَذح ثغًٛغ إَٔاػٓب ٔثًب ٚؾمك انذيظ
ٔانًشبسكخ انفبػهخ نألشخبص انًؼٕلٔ ٍٛألعشْى .
انشػبٚخ انًؤعغٛخ انُٓبسٚخ أٔ اإلٕٚائٛخ نألشخبص انًؼٕل ٍٛانزٚ ٍٚؾزبعٌٕ نزنك .
يؼَٕبد شٓشٚخ نألشخبص انًؼٕل ٍٛيٍ غٛش انًمزذس ٍٚػهٗ اإلَزبط ٔفمبً ألؽكبو لبٌَٕ طُذٔق انًؼَٕخ
انٕؿُٛخ انُبفز انًفؼٕل .
ثشايظ انزؤْٛم انًغزًؼٔ ٙفك انغٛبعبد انزٚ ٙؾذدْب انًغهظ .

ْـ  -انزغٓٛالد انجٛئٛخ:




رـجٛك كٕدح يزـهجبد انجُبء انٕؿُ ٙانشعً ٙانخبص ثبألشخبص انًؼٕل ٍٛانظبدسح ػٍ انغٓخ راد انؼاللخ فٙ
عًٛغ األثُٛخ ف ٙانمـبػ ٍٛانؼبو ٔانخبص ٔانًزبؽخ نهغًٕٓس ٔٚـجك رنك ػهٗ األثُٛخ انمبئًخ يب أيكٍ .
ػذو يُؼ رشاخٛض انجُبء ألٚخ عٓخ إال ثؼذ انزؤكذ يٍ االنزضاو ثبألؽكبو انٕاسدح ف ٙانجُذ سلى ( )1يٍ ْزِ انفمشح .
رؤي ٍٛكم يٍ ششكبد انُمم انؼبو ٔانًكبرت انغٛبؽٛخ ٔيكبرت رؤعٛش انغٛبساد ٔاعـخ َمم ٔاؽذح ػهٗ األلم
ثًٕاطفبد ركفم نألشخبص انًؼٕل ٍٛاعزخذايٓب أٔ االَزمبل ثٓب ثٛغش ٔعٕٓنخ .



ٔطٕل األشخبص انًؼٕل ٍٛإنٗ ركُٕنٕعٛب َٔظى انًؼهٕيبد ثًب ف ٙرنك شجكخ االَزشَذ ٔٔعبئم اإلػالو
انًخزهفخ انًشئٛخ ٔانًغًٕػخ ٔانًمشٔءح ٔخذيبد انـٕاسا ثًب ف ٙرنك ربي ٍٛيزشعً ٙنهغخ اإلشبسح .

ٔ -اإلػفبءاد انغًشكٛخ ٔانؼشٚجٛخ :









إػفبء انزغٓٛضاد انًؼمٕنخ نألشخبص انًؼٕل ٍٛثًب ف ٙرنك انًٕاد انزؼهًٛٛخ ٔانـجٛخ ٔانشٚبػٛخ ٔانٕعبئم
انًغبػذح ٔاألدٔاد ٔاٜالد ٔلـؼٓب يٍ انشعٕو انغًشكٛخ ٔانؼشٚجخ انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد ٔسعٕو ؿٕاثغ
انٕاسداد ٔيٍ أٚخ سعٕو أٔ ػشائت أخشٖ ثًمزؼٗ َظبو ٚظذس نٓزِ انغبٚخ .
إػفبء ٔاعـخ َمم ٔاؽذح العزخذاو انشخض انًؼٕق ٔنًشح ٔاؽذح يٍ انشعٕو انغًشكٛخ ٔانؼشٚجخ انؼبيخ ػهٗ
انًجٛؼبد ٔسعٕو ؿٕاثغ انٕاسداد ٔأ٘ سعٕو أخشٖٔ ،رؾذد أعظ ٔششٔؽ يُؼ ْزِ اإلػفبءاد ٔرجذٚم ٔاعـخ
انُمم ثًب ف ٙرنك دسعخ اإلػبلخ ثًمزؼٗ َظبو ٚظذس نٓزِ انغبٚخ .
إػفبء األشخبص شذٚذ٘ اإلػبلخ يٍ دفغ سعٕو رظشٚؼ انؼًم نؼبيم ٔاؽذ غٛش أسدَ ٙثٓذف خذيزٓى فٙ
يُبصنٓى ثًمزؼٗ َظبو ٚظذس نٓزِ انغبٚخ .
إػفبء يذاسط األشخبص انًؼٕلٔ ٍٛيشاكضْى ٔيؤعغبرٓى انزبثؼخ نهغًؼٛبد انخٛشٚخ يٍ عًٛغ انشعٕو انغًشكٛخ
ٔانؼشٚجخ انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد ٔػشٚجخ األثُٛخ ٔانًغمفبد ٔانًؼبسف ٔسعٕو ؿٕاثغ انٕاسداد ٔسعٕو رغغٛم
ْزِ انؼمبساد ٔأٚخ ػشائت أٔ ػٕائذ رؾغ ٍٛأخشٖ ثًمزؼٗ َظبو ٚظذس نٓزِ انغبٚخ .
إػفبء يذاسط األشخبص انًؼٕلٔ ٍٛيشاكضْى ٔيؤعغبرٓى يٍ انشعٕو ٔانؼشائت انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانجُذ
( )4يٍ ْزِ انفمشح إرا لذيذ خذيبد يغبَٛخ نألشخبص انًؼٕل ٍٛانًؾٕن ٍٛإنٓٛب يٍ انًغهظ أٔ يٍ ٔصاسح
انزًُٛخ االعزًبػٛخ ػهٗ أٌ رؾذد األعظ ٔانششٔؽ انٕاعت رٕافشْب نًُؼ ْزا اإلػفبء ثًمزؼٗ َظبو ٚظذس نٓزِ
انغبٚخ .

ص -انؾٛبح انؼبيخ ٔانغٛبعٛخ:



ؽك األشخبص انًؼٕل ٍٛف ٙيًبسعخ انزششٛؼ ٔاالَزخبة ف ٙانًغبالد انًخزهفخ ٔرٓٛئخ أيبكٍ ٔيشافك يُبعجخ
ٔعٓهخ االعزؼًبل رًكُٓى يٍ يًبسعخ ؽك انزظٕٚذ ثباللزشاع انغش٘ ف ٙاالَزخبثبد .
انجٛئخ انًُبعجخ نهًشبسكخ ثظٕسح فبػهخ ف ٙعًٛغ انشؤٌٔ انؼبيخ دٌٔ رًٛٛض ثًب ف ٙرنك انًشبسكخ ف ٙانًُظًبد
ٔانٓٛئبد غٛش انؾكٕيٛخ انًؼُٛخ ف ٙانؾٛبح انؼبيخ ٔانغٛبعٛخ .

ػ -انشٚبػخ ٔانضمبفخ ٔانزشٔٚؼ:





إَشبء انٓٛئبد انشٚبػٛخ ٔانضمبفٛخ ٔدػًٓب ثٓذف فزؼ انًغبل نألشخبص انًؼٕل ٍٛنًًبسعخ أَشـزٓى انًخزهفخ ثًب
ٚهج ٙؽبعبرٓى ٔٚـٕس لذسارٓى .
دػى يشبسكخ انًزًٛض ٍٚيٍ األشخبص انًؼٕل ٍٛسٚبػٛبً ٔصمبفًٛب ف ٙاألَشـخ ٔانًؤرًشاد انٕؿُٛخ ٔانذٔنٛخ .
إدخبل انجشايظ ٔاألَشـخ انشٚبػٛخ ٔانزشٔٚؾٛخ ٔانضمبفٛخ ػًٍ ثشايظ انًؤعغبد ٔانًشاكض ٔانًذاسط انؼبيهخ
ف ٙيغبل اإلػبلخ ٔرٕفٛش انكٕادس انًزخظظخ ٔانزغٓٛضاد انًؼمٕنخ نزنك .
اعزخذاو انًكزجبد ٔانؾذائك انؼبيخ ٔانًشافك انشٚبػٛخ أيبو األشخبص انًؼٕلٔ ٍٛرٕفٛش انزغٓٛضاد انًؼمٕنخ .

ؽ -انزمبػ:ٙ



رشاػٗ انظشٔف انظؾٛخ نهشخض انًؼٕق يٍ ؽٛش األيبكٍ انخبطخ ثبنزٕلٛف إرا الزؼذ ؿجٛؼخ انمؼٛخ
ٔظشٔفٓب رٕلٛفّ .
رٕفٛش انزمُٛبد انًغبػذح نألشخبص انًؼٕل ٍٛثًب ف ٙرنك رشعًخ نغخ اإلشبسح .

انًبدح  – 5يغ يشاػبح انزششٚؼبد انُبفزح راد انؼاللخ ،رغزؤَظ أ٘ عٓخ يخزظخ
ثشأ٘ انًغهظ لجم يُؼ انزشخٛض أل٘ عًؼٛخ أٔ ْٛئخ
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ٚؤعظ ف ٙانًًهكخ يغهظ ٚغًٗ (انًغهظ األػهٗ نشؤٌٔ األشخبص انًؼٕلٚ )ٍٛزًزغ ثشخظٛخ اػزجبسٚخ راد
اعزمالل يبنٔ ٙإداس٘ ٔنّ ثٓزِ انظفخ انمٛبو ثغًٛغ انزظشفبد انمبََٕٛخ انالصيخ نزؾمٛك أْذافّ ثًب ف ٙرنك إثشاو
انؼمٕد ٔرًهك األيٕال انًُمٕنخ ٔغٛش انًُمٕنخ ٔااللزشاع ٔانجٛغ ٔانشٍْ ٔلجٕل انٓجبد ٔانزجشػبد ٔاإلػبَبد
ٔانٕطبٚب ٔانٕلف ٔنّ ؽك انزمبػًٚٔ ٙضهّ نٓزِ انغبٚخ انًؾبي ٙانؼبو انًذَ ٙأٔ أ٘ يؾبو آخش .
ٚكٌٕ انًشكض انشئٛغ ٙنهًغهظ ف ٙيذُٚخ ػًبٌ ٔنّ إَشبء فشٔع ٔفزؼ يكبرت ف ٙيشاكض يؾبفظبد انًًهكخ .
ٚؼ ٍٛسئٛظ انًغهظ ثئسادح يهكٛخ عبيٛخ .
ٚؼ ٍٛأي ٍٛػبو انًغهظ ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء ثُبءً ػهٗ رُغٛت انًغهظ .
ٚشكم انًغهظ ثشئبعخ انشئٛظ ٔػؼٕٚخ كم يٍ :

أي ٍٛػبو انًغهظ .
أي ٍٛػبو ٔصاسح انزًُٛخ االعزًبػٛخ .
أي ٍٛػبو ٔصاسح انؼًم .
أي ٍٛػبو ٔصاسح انظؾخ ٚغًٔ ّٛصٚش انظؾخ.
أي ٍٛػبو ٔصاسح انًبنٛخ .
أي ٍٛػبو ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٚغًٔ ّٛصٚش انزشثٛخ ٔانزؼهٛى .
ٔكٛم أيبَخ ػًبٌ انكجشٖ ٚغً ّٛأي ٍٛػًبٌ.
أي ٍٛػبو انًغهظ األػهٗ نهشجبة.
يذٚش انظُذٔق.
أي ٍٛػبو انهغُخ االٔنًجٛخ انًٕاصٚخ األسدَٛخ ( انجبسانًجٛخ).
عزخ يًضه ٍٛػٍ األشخبص انًؼٕل ٍٛاصُبٌ يُٓى يؼٕل ٍٛثظشٚبً ٔاصُبٌ يؼٕلٍٛ
ؽشكٛبً ٔاصُبٌ يؼٕل ٍٛعًؼٛبًٚ ،زى رؼُٓٛٛى ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء ثُبءً ػهٗ رُغٛت
انًغهظ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ ٔاؽذاً يٍ كم إػبلخ يًضالً ػٍ انغًؼٛبد انؼبيهخ يغ رهك
اإلػبلخ.
يًضم ٔاؽذ ػٍ أْبن ٙانًؼٕل ٍٛرُْٛبً ٚغً ّٛانشئٛظ.
صالصخ أشخبص يٍ انًزًٛض ٍٚف ٙيغبل اإلػبلخ ٔيًٍ أدٔا خذيبد نهًؼٕلٚ ٍٛؼٌُٕٛ
ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء ثُبءً ػهٗ رُغٛت انًغهظ.
ٚخزبس انًغهظ ف ٙأٔل اعزًبع نّ يٍ ث ٍٛأػؼبئّ َبئجب نهشئٛظ ٚزٕنٗ يٓبيّ ػُذ
غٛبثّ .
ركٌٕ يذح انؼؼٕٚخ نألػؼبء انًُظٕص ػهٓٛى ف ٙانجُٕد ()13( ٔ (12) ٔ )11
يٍ انفمشح (ْـ) يٍ ْزِ انًبدح صالس عُٕاد لبثهخ نهزغذٚذ نًشح ٔاؽذح فمؾ.
انًبدح ٚ - 7زٕنٗ انًغهظ انًٓبو ٔانظالؽٛبد انزبنٛخ:



سعى انغٛبعخ انخبطخ ثبألشخبص انًؼٕلٔ ٍٛيشاعؼزٓب ٔيزبثؼخ رُفٛزْب ثبنزُغٛك يغ انغٓبد راد انؼاللخ ثمظذ
رٕؽٛذ عًٛغ انغٕٓد انشايٛخ نزؾغ ٍٛيغزٕٖ ٔظشٔف يؼٛشخ األشخبص انًؼٕلٔ ٍٛرغٓٛم ديغٓى ف ٙانًغزًغ .
انًشبسكخ يغ انغٓبد راد انؼاللخ فٔ ٙػغ خـخ ٔؿُٛخ شبيهخ نهزٕػٛخ ٔانٕلبٚخ نهؾذ يٍ ؽذٔس اإلػبلبد
ٔرخفٛف ؽذرٓب ٔانؼًم ػهٗ يُغ رفبلًٓب .
















يزبثؼخ ٔدػى رُفٛز ثُٕد اإلعزشارٛغٛخ انٕؿُٛخ نألشخبص انًؼٕلٔ ٍٛيب ُٚجضك ػُٓب يٍ خـؾ ٔثشايظ ٔأَشـخ .
الزشاػ رؼذٚم انزششٚؼبد راد انؼاللخ ثبألشخبص انًؼٕلٔ ٍٛاألَظًخ ٔانزؼهًٛبد انالصيخ نزُفٛز أؽكبو ْزا
انمبٌَٕ .
ٔػغ انًؼبٛٚش انالصيخ نغٕدح انجشايظ ٔانخذيبد انًمذيخ نألشخبص انًؼٕل ٍٛثبنزُغٛك يغ انغٓبد راد انؼاللخ .
انًشبسكخ ف ٙانغٕٓد انشايٛخ إنٗ رؾمٛك أْذاف انًٕاصٛك ٔاالرفبلٛبد انذٔنٛخ انًزؼهمخ ثشؤٌٔ األشخبص
انًؼٕل ٍٛانز ٙطبدلذ ػهٓٛب انًًهكخ .
ٔػغ انخـؾ ٔانغٛبعبد انالصيخ العزضًبس أيٕال انًغهظ .
انزؼبٌٔ يغ انًؤعغبد ٔانغٓبد انٕؿُٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ راد انؼاللخ ثؤْذاف انًغهظ .
أٚغبد يشاكض ٔؿُٛخ سٚبدٚخ نهزذسٚت ٔإعشاء انجؾٕس ٔانذساعبد ٔإَشبء لٕاػذ انجٛبَبد انًزؼهمخ ثشؤٌٔ
األشخبص انًؼٕل. ٍٛ
انًشبسكخ ف ٙرًضٛم انًًهكخ نذٖ انًؤعغبد ٔانٓٛئبد انؼشثٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ انًؼُٛخ ثشؤٌٔ األشخبص
انًؼٕل. ٍٛ
رشكٛم نغبٌ دائًخ ٔيؤلزخ نًغبػذح انًغهظ ػهٗ انمٛبو ثًٓبيّ ٔرؾذٚذ طالؽٛبرٓب ٔيكبفآرٓب .
إلشاس انًٕاصَخ انغُٕٚخ انزمذٚشٚخ نهًغهظ ٔسفؼٓب نًغهظ انٕصساء نهًظبدلخ ػهٓٛب .
انًظبدلخ ػهٗ انؾغبة انخزبي ٙانغُٕ٘ انًذلك .
إطذاس انزؼهًٛبد انزُفٛزٚخ انًزؼهمخ ثبنشؤٌٔ انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانفُٛخ ف ٙانًغهظ .
رؾذٚذ انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهًغهظ ٔٔطف انٕظبئف ٔانًٓبو ٔانًغؤٔنٛبد ف. ّٛ
أ٘ أيٕس أخشٖ ٚؾٛهٓب انشئٛظ ان. ّٛ

انًبدح -8






ٚغزًغ انًغهظ يشح ػهٗ األلم كم صالصخ أشٓش ٔكهًب دػذ انؾبعخ نزنك ،ثذػٕح يٍ سئٛغخ أٔ َبئجّ ػُذ غٛبثّ،
ٔٚكٌٕ انُظبة انمبََٕ ٙالعزًبػبرّ ثؾؼٕس يب ال ٚمم ػٍ األغهجٛخ انًـهمخ ألػؼبئّ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يٍ ثُٓٛى
انشئٛظ أٔ َبئجّ ٔٚزخز لشاسارّ ثؤغهجٛخ أطٕاد أػؼبئّ انؾبػش ٍٚػهٗ األلم .
ٚغً ٙانشئٛظ أؽذ يٕظف ٙانًغهظ أيُٛب نهغش ٚزٕنٗ اإلػذاد العزًبػبد انًغهظ ٔرذٔ ٍٚيؾبػش عهغبرّ
ٔلشاسارّ ٔؽفظ لٕٛدِ ٔعغالرّ .
نهشئٛظ دػٕح أ٘ شخض يٍ رٔ٘ انخجشح أٔ االخزظبص نؾؼٕس اعزًبػبد انًغهظ نالعزئُبط ثشأ ّٚفٙ
األيٕس انًؼشٔػخ ػه ّٛدٌٔ اٌ ٚكٌٕ نّ ؽك انزظٕٚذ ػهٗ لشاسارّ .
رؾذد يكبفؤح أػؼبء انًغهظ يمبثم ؽؼٕس عهغبرّ ثمشاس يٍ سئٛظ انٕصساء ثُبء ػهٗ رُغٛت انشئٛظ .

انًبدح -9
ٚزٕنٗ انشئٛظ انًٓبو ٔانظالؽٛبد انزبنٛخ :





يزبثؼخ انغٛبعخ انؼبيخ انزٚ ٙؼؼٓب انًغهظ ٔاإلششاف ػهٗ رُفٛز انمشاساد انظبدسح ػُّ .
يزبثؼخ انزمبسٚش انخبطخ ثؤػًبل انًغهظ .
رًضٛم انًغهظ نذٖ انغٛش .
أ٘ طالؽٛبد أخشٖ ٚفٕػٓب نّ انًغهظ ػهٗ اٌ ٚكٌٕ انزفٕٚغ خـٛبً ٔيؾذداً ٔيٕلٕربً .

انًبدح ٚ -15زٕنٗ األي ٍٛانؼبو انًٓبو ٔانظالؽٛبد انزبنٛخ:







رُفٛز لشاساد انًغهظ .
سفغ رمبسٚش دٔسٚخ ػٍ عٛش انؼًم ف ٙانًغهظ إنٗ انشئٛظ نٛزى ػشػٓب ػهٗ انًغهظ .
اإلششاف ػهٗ يٕظفٔ ٙيغزخذي ٙانًغهظ ٔإداسح عًٛغ أعٓضرّ .
إػذاد يششٔع انًٕاصَخ انغُٕٚخ انزمذٚشٚخ ٔػشػٓب ػهٗ انًغهظ لجم اَزٓبء انغُخ انًبنٛخ ثًذح ال رمم ػٍ
شٓش. ٍٚ
إػذاد انؾغبة انخزبي ٙانًذلك ٔػشػّ ػهٗ انًغهظ خالل يذح ال رزغبٔص صالصخ أشٓش يٍ ربسٚخ اَزٓبء انغُخ
انًبنٛخ .
أ٘ طالؽٛبد أخشٖ ٚكهفّ ثٓب انشئٛظ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انزفٕٚغ خـٛبً ٔيؾذداً ٔيٕلٕربً .

انًبدح ٚ - 11كٌٕ نهًغهظ عٓبص يٍ انًٕظفٔ ٍٛانًغزخذيٚ ٍٛزى رؼُٓٛٛى ٔرؾذٚذ
سٔارجٓى ٔعبئش األيٕس انًزؼهمخ ثٓى ثًمزؼٗ َظبو ٚظذس نٓزِ انغبٚخ.
انًبدح –12




ٚزشرت ػهٗ كم يؤعغخ ف ٙانمـبع انخبص صجذ ايزُبػٓب ػٍ رُفٛز أؽكبو انجُذ ( )3يٍ انفمشح (ط) يٍ انًبدح (
) 4يٍ ْزا انمبٌَٕ دفغ غشايخ يبنٛخ ال ٚمم يمذاسْب ػٍ ػؼف األعشح انشٓشٚخ نهؾذ األدَٗ نؼذد األشخبص
انًؼٕل ٍٛانًزشرت ػهٓٛب رشغٛهٓى خالل انغُخٔ ،ف ٙؽبل ركشاس انًخبنفخ رؼبػف انغشايخ .
رؤٔل انغشايبد انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفمشح ( أ ) يٍ ْزِ انًبدح إنٗ انًغهظ .

انًبدح - 13أٚ -ؤعظ ف ٙانًغهظ طُذٔق ٚغً ( ٙانظُذٔق انٕؿُ ٙنذػى
األشخبص انًؼٕلٚ )ٍٛشرجؾ ثبنشئٛظ ٔٚكٌٕ نّ ؽغبة يبن ٙيغزمم.



ٚزٕنٗ انًغهظ رٕفٛش انًٕاسد انًبنٛخ انالصيخ نذػى انجشايظ ٔاألَشـخ انخبطخ ثبإلػبلبد ٔرٕصٚغ ْزِ انًٕاسد
ػهٗ عٓبرٓب انًخزهفخ ٔفك األعظ ٔانًؼبٛٚش ٔانمشاساد انظبدسح ػٍ انًغهظ نٓزِ انغبٚخ .
رؾذد األؽكبو ٔاإلعشاءاد انًزؼهمخ ثكٛفٛخ رشكٛم نغُخ انظُذٔق ٔيذٚشِ ٔانؼبيه ٍٛفٔ ّٛػمذ اعزًبػبرّ
ٔانًغؤٔنٛبد ٔانظالؽٛبد ٔعبئش األيٕس انًزؼهمخ ثّ ثًمزؼٗ رؼهًٛبد ٚظذسْب انًغهظ نٓزِ انغبٚخ .

انًبدح ٚ- 14كٌٕ نهًغهظ يٕاصَخ يغزمهخٔ ،رجذأ انغُخ انًبنٛخ نهًغهظ ف ٙانٕٛو
األٔل يٍ شٓش كبٌَٕ انضبَ ٙيٍ كم عُخ ٔرُزٓ ٙف ٙانٕٛو انؾبد٘ ٔانضالص ٍٛيٍ
شٓش كبٌَٕ األٔل يٍ انغُخ رارٓب.
انًبدح -15












رزكٌٕ انًٕاسد انًبنٛخ نهًغهظ يًب ٚه: ٙ
انًخظظبد انًشطٕدح نّ ف ٙانًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ .
) (10%يٍ طبف ٙأسثبػ انٛبَظٛت انخٛش٘ األسدَ ٙانظبدس ػٍ االرؾبد انؼبو نهغًؼٛبد انخٛشٚخ .
دُٚبس ٔاؽذ إػبف ٙػٍ انزشخٛض انغُٕ٘ نكم يشكجخ ثبعزضُبء انًشكجبد انضساػٛخ .
خًغخ دَبَٛش ػٍ كم يؼبيهخ رغغٛم نهؼمبساد .
خًغخ ثبألنف يٍ سعٕو كم سخظخ ثُبء رظذسْب انغٓبد انًخزظخ .
انٓجبد ٔانزجشػبد ٔانًُؼ ٔانٓذاٚب ٔانٕطبٚب انًمذيخ نّ ششٚـخ يٕافمخ يغهظ انٕصساء ػهٓٛب إرا كبَذ يٍ
يظذس غٛش أسدَ. ٙ
انجذل انز٘ ٚفشػّ انًغهظ ثًٕعت رؼهًٛبد خبطخ ػهٗ اعزخذاو يشافمّ .
ػٕائذ اعزضًبس أيٕانّ .
انغشايبد انز ٙرزؤرٗ نّ ٔفمبً ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ .
أ٘ يظبدس أخشٖ ٕٚافك ػهٓٛب انًغهظ .رؾذد أعظ ٔششٔؽ اعزٛفبء انشعٕو انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙاانجُٕد(ٔ )3
( (5) ٔ )4يٍ انفمشح ( أ ) يٍ ْزِ انًبدح ثًمزؼ ٙرؼهًٛبد ٚظذسْب ٔصٚش انًبنٛخ نٓزِ انغبٚخ .

انًبدح ٚ- 16زًزغ انًغهظ ثبإلػفبءاد ٔانزغٓٛالد انز ٙرزًزغ ثٓب انٕصاساد
ٔانذٔائش انؾكٕيٛخ.

انًبدح - 17رخؼغ أيٕال انًغهظ نشلبثخ دٕٚاٌ انًؾبعجخ.
انًبدح - 18رؼزجش أيٕال انًغهظ ٔؽمٕلّ نذٖ انغٛش أيٕاال ػبيخ ٚزى رؾظٛهٓب ٔفمبً
ألؽكبو لبٌَٕ رؾظٛم األيٕال األيٛشٚخ انُبفز انًفؼٕل.
انًبدح ٚ- 19ظذس يغهظ انٕصساء األَظًخ انالصيخ نزُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ.
انًبدحٚ- 25هغ ٙلبٌَٕ سػبٚخ انًؼٕل ٍٛسلى ( )12نغُخ ٔ 1993يب ؿشأ ػهٛخ يٍ
رؼذٚالد.
انًبدح  – 21سئٛظ انٕصساء ٔانٕصساء يكهفٌٕ ثزُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ.
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